
 

Θεσσαλονίκη, 1 Νοεμβρίου 2017 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Θέμα: Σεμινάριο ''Βασική Υποστήριξη Ζωής - Αυτόματη Εξωτερική Απινίδωση  

(BLS/AED)'' σε πρόσφυγες από το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και 
Ναυαγοσωστών Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Θεσσαλονίκης 

 

Την Πέμπτη 26 Οκτωβρίου 2017, το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών Διασωστών & 
Ναυαγοσωστών του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Θεσσαλονίκης 
πραγματοποίησε σεμινάριο με τίτλο ''Βασική Υποστήριξη Ζωής - Αυτόματη 
Εξωτερική Απινίδωση  (BLS/AED)'' σε πρόσφυγες, μετά από πρόσκληση της 
ΑΜΚΕ Creativity Platform. 

Συγκεκριμένα το πρόγραμμα με την επωνυμία Creative Community Leaders (το 
οποίο υποστηρίζεται από τον Διεθνή Οργανισμό INTERSOS Greece, σε συνεργασία 
με την  Ύπατη Αρμοστεία του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών) αφορά την ομαλή 
ένταξη των προσφύγων που διαμένουν στη Θεσσαλονίκη στην τοπική κοινωνία και 
την αλληλεπίδρασή τους με την κοινότητα μέσα από την οργάνωση δημιουργικών 
εργαστηρίων, χωρίς διακρίσεις ή αποκλεισμούς (λόγω φυλής, φύλου, θρησκείας, 
εθνικότητας, ηλικίας, κλπ).  

Την εκπαίδευση παρακολούθησαν 32 άτομα από διαφορετικές χώρες ενώ 
ταυτόχρονα γινόταν μετάφραση στα αραβικά και στα φαρσί. Όπως τόνισαν και οι 
υπεύθυνοι του Creativity Platform, σημασία δεν έχει η προέλευση του καθενός ή η 
γλώσσα την οποία ομιλεί, αλλά η αρμονική και ειρηνική συνύπαρξη των ανθρώπων, 
με σεβασμό στη διαφορετικότητα. Αυτό περιγράφεται άλλωστε και στην αρχή της 
αμεροληψίας, που αποτελεί Θεμελιώδη Αρχή για το Ερυθροσταυρικό Κίνημα.  

Για τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, οι έννοιες του ανθρωπισμού, του εθελοντισμού, 
της αλληλεγγύης και της κοινωνικής προσφοράς εκφράζονται καθημερινά μέσα από 

https://www.facebook.com/CreativityPlatform/
https://www.facebook.com/IntersosGreece/
https://www.facebook.com/UNHCR/


τις πολλαπλές δράσεις που πραγματοποιούν σε όλη την επικράτεια οι χιλιάδες των 
εθελοντών του. 

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, και ειδικότερα ο Τομέας Σαμαρειτών, Διασωστών & 
Ναυαγοσωστών, από την πρώτη στιγμή της εκδήλωσης της προσφυγικής κρίσης, 
βρέθηκε στο πλευρό των προσφύγων, υποστηρίζοντάς τους με κάθε τρόπο. Υπήρξε 
άλλωστε ο πρώτος ανθρωπιστικός οργανισμός που πραγματοποίησε μαθήματα 
Πρώτων Βοηθειών σε Δομές Φιλοξενίας και σε κοινωνικές δομές, αλλά και για το 
προσωπικό άλλων ανθρωπιστικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στο 
προσφυγικό.  

Όλο αυτό το διάστημα, οι εκπαιδευτές του Τομέα Σαμαρειτών Διασωστών & 
Ναυαγοσωστών έχουν  εκπαιδεύσει εκατοντάδες πρόσφυγες και μετανάστες σε 
Δομές Φιλοξενίας σε όλη τη χώρα, κάτι που τους καθιστά ως τους πλέον 
εξειδικευμένους και έμπειρους στην παροχή εκπαίδευσης σε προσφυγικό 
πληθυσμό. Για τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό η εκπαίδευση των πολιτών στις Πρώτες 
Βοήθειες είναι μία ιδιαιτέρως σημαντική διαδικασία και βασική ανθρωπιστική 
πράξη, αφού η γνώση τους είναι απαραίτητη για όλους. 

Η πρόσκληση από την Creativity Platform για το πρόγραμμα Creative Community 
Leaders έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από συνεργασίες που αναπτύσσει το 
Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών Διασωστών και Ναυαγοσωστών Ε.Ε.Σ. Θεσσαλονίκης 
και ο Τομέας Σαμαρειτών Διασωστών & Ναυαγοσωστών με ανθρωπιστικές 
οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στη Βόρεια Ελλάδα. Για μία ακόμη φορά, μία 
ανθρωπιστική οργάνωση επιλέγει τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό για την εκπαίδευση 
στις Πρώτες Βοήθειες, αναγνωρίζοντας το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης που 
παρέχεται από τους εκπαιδευτές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. 

 

https://www.facebook.com/CreativityPlatform/

